Actie VIVIUM Woning ‘gratis Pack Woning+ & Pack Tuin’
Actievoorwaarden:
1. Duur:
▪

De actie loopt van 20/05/2019 t.e.m. 31/08/2019. Enkel zaken die tijdens de actieperiode worden
afgesloten, komen in aanmerking voor het toegekende voordeel (cfr. 2. toegekende voordeel).

2. Toegekende voordeel:
▪

Gratis toekenning van een Pack Woning+ & Pack Tuin bij onderschrijving van een nieuwe zaak
VIVIUM Woning. Deze packs worden automatisch jaarlijks verlengd en blijven geldig gedurende de
gehele looptijd van het contract zolang ze (blijven) voldoen aan onderstaande voorwaarden.

3. Voorwaarden:
▪

Enkel nieuwe zaken VIVIUM Woning waar de verzekeringsnemer (natuurlijk persoon of
rechtspersoon) eigenaar is van het te verzekeren risico en:
o de polis voldoet aan onze algemene acceptatiecriteria om in aanmerking te komen voor de
opmaak van een contract VIVIUM Woning.
o minimum het gebouw en de inhoud verzekerd zijn op uiterlijk 31/08/2020.
o er nog geen lopende brandverzekering is voor hetzelfde risico.

4. Uitsluitingen:
▪
▪
▪
▪
▪

Bestaande contracten VIVIUM Woning waar een dekking inhoud of gebouw wordt toegevoegd.
Opmaak van bijvoegsel(s)
Reeds bestaande brandcontracten (bv. Feel At Home) voor een zelfde risico die worden omgezet
naar een polis VIVIUM Woning.
Contracten waar de verzekeringnemer huurder is van het te verzekeren risico.
Contracten waar de inhoud en het gebouw niet verzekerd zijn op uiterlijk 31/08/2020.

5. Disclaimer:
Het toegekende voordeel (cfr. 2. toegekende voordeel) en de waarde ervan kunnen niet omgeruild
worden naar geld of andere voordelen/prestaties, ongeacht de aard ervan. Vivium behoudt het
recht om de actie te verkorten, op te schorten, te verlengen of om de actievoorwaarden of elke
modaliteit ervan op elk ogenblik en naar eigen inzich t en goeddunken te wijzigen, zelfs buiten enige
situatie van overmacht en zonder dat de deelnemers op grond hiervan enig verhaalrecht krijgen ten
aanzien van Vivium.
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